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 برصاص جريًحا 660 من وأكثر شهيًدا، 38 بارتقاء الثالث شهرها القدس انتفاضة أنهت

 87 من أكثر وأصيب المقاومة عمليات في صهاينة 3 قتل فيما أنواعه، بمختلف االحتالل

 (.ثاني تشرين شهر في جريح 108بـ مقارنة) مستوطًنا

 

 إلى الماضي( 11) ثاني تشرين شهر في قتلى 9 من الصهاينة القتلى عدد في االنخفاض ورغم

 عدد ارتفع حيث الوتير ذات على استمر االنتفاضة زخم أن إال ،(12) أول كانون شهر في 3

 طعن عملية 11: كاآلتي مقاومة عملية 71 من أكثر نفذت بينما ،38 إلى 36 من الشهداء

 (.أكواع) ناسفة عبوات إلقاء عملية 23 نار، إطالق عملية 25 دهس، عملية 12 ناجحة،

 

 8 طعن، عملية 16: كاآلتي عملية 73 فيها نفذت التي الماضي أول تشرين بشهر مقارنة وذلك

 (.أكواع) ناسفة عبوات إلقاء عملية 24 نار، إطالق عملية 25 دهس، عمليات

 

 غير طعن عملية 13بـ مقارنة ناجحة غير طعن محاولة 22 لالنتفاضة الثالث الشهر وشهد

 إللقاء عملية 75 من أكثر( 12) أول كانون شهر شهد كما لالنتفاضة، الثاني الشهر في ناجحة

 .الحارقة الزجاجات

 

 مع مقارنة نقاط، 607 إلى لالنتفاضة الثالث الشهر في المواجهات نقاط عدد انخفضت وقد

 بكثير أعلى زالت ما لكنها القدس، النتفاضة األول الشهر في 1328و الثاني الشهر في 792

 .345 الشهر في المواجهات نقاط معدل بلغ حيث االنتفاضة سبقت التي األشهر مع مقارنة

 

 ثاني تشرين شهر في اعتقال حالة 940 مقابل فلسطينًيا، 650 الماضي الشهر خالل اعتقل وقد

 .اليوم فلسطيني أسير آالف 7 حوالي االحتالل سجون في األسرى يبلغ وبذلك الماضي،( 11)

 



 الغربية الضفة في شهيًدا 150 منهم شهيًدا، 181 إلى العام نهاية مع الشهداء عدد يرتفع وبهذا

 بلغ وقد م،1948 عام المحتلة فلسطين من شهداء 3و غزة، في شهيًدا 28و المحتلة، والقدس

 .اندالعها قبل آخرين 35 استشهد بينما شهيًدا، 146 القدس انتفاضة اندالع منذ الشهداء عدد

 

 منهم العام، بداية منذ قتيل 29 إلى المقاومة عمليات في الصهاينة القتلى عدد بلغ المقابل وفي

 بالضفة المقاومة عمليات في) اينةالصه للقتلى عدد أكبر وهذا القدس، انتفاضة خالل قتلوا 24

 .صهيونًيا 30 مقتل شهد والذي م2006 عام منذ( الفلسطيني والداخل

 

 القدس، انتفاضة قبل عمليات في أصيبوا 333 منهم ،مستوطن 755 الماضي العام أصيب وقد

 ناجحة، طعن عملية 99: الماضي العام خالل نفذت وقد االنتفاضة، اندالع منذ أصيبوا 422و

 1043 ،(أكواع) ناسفة عبوات إلقاء حادثة 193 نار، إطالق عملية 123 دهس، عملية 29

 .حارقة زجاجات إلقاء حادثة

 

 

 



 

 


